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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig enligt bilaga A. 
Uppsala den 6 maj 2015 
Marlene Burwick/ksXnå Anker 

I ärendet deltagande: 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Andersson (S), Ulrik Wärnsberg (S), Rahima 
Ortac, (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Hanna Viktoria Mörck (V), 
Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Rikard Sparby M), Mohamad Hassan (FP), Stefan 
Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 

Dessutom närvarande: 
Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Johan Lundqvist (MP), Daniel Rogozinski (V), Mats 
Gyllander (M), Louise Landerholm Bill (M), Anna Manell (FP) och Anne Lennartsson (C). 

Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 27 januari 2014, att Uppsala 
kommuns policy om klottersanering ska ske inom 48 timmar ändras t i l l en 24-timmarspolicy 
och att uppdrag ges t i l l gatu- och samhällsmiljönämnden att ta fram en användarvänlig mobil
applikation för anmälan av skadegörelse och klotter. Motionen återges i bilaga 1. 

Remissbehandling 
Motionen har remitterats t i l l gatu- och samhällsmiljönämnden som anför (bilaga 2) att en hal
vering av saneringstiden innebär kostnadsökningar. De fastighetsägare som ingått avtal med 
kommunen behöver tid att besluta om de kan medverka t i l l det. 

En mobilapplikation kan vara aktuell när kommunen kan ta hand om inrapporterat klotter och 
beaktas i kommande utvecklingsarbete. 

Ärendet 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Föredragning 
En snabb och affektiv klottersanering är ett viktigt inslag i att göra staden attraktivare och har 
också en förebyggande effekt. 

Kommunstyrelsen antog den 30 januari 2008 (§ 27) en handlingsplan för klottersanering. 
Målet är enligt planen att sanering ska ske inom 24 timmar. I samarbetet mellan kommunen 
och Citysamverkan fanns en överenskommelse att sanering ska ske inom 48 timmar. Det är 
också riktlinjen för de överenskommelser som gjorts mellan kommunen och de många fastig
hetsägare som anslutit sig t i l l överenskommelsen. 

Att införa en 24-timmargräns skulle inbära insatser under helger vilket skulle öka kostnader
na. Kommunens eget ansvar omfattar i detta fall tunnlar och de fastigheter som bolagen an
svarar för. 

Kommunens kontaktyta gentemot de privata fastighetsägarna är främst genom City-sam
verkan. Fastighetsägarnas erfarenheter av gällande avtal om klottersanering kommer att följas 
upp där och återrapporteras t i l l gatu- och samhällsmiljömämnden. 

Det är viktigt att kommunen fortsätter att utnyttja digitala tjänster på ett sätt som underlättar 
för medborgarna. Det ska vara lätt för medborgarna att anmäla klotter. Det är dock inte lämp
ligt att genom kommunfullmäktigebeslut styra vilka kommunikationsvägar som ska användas. 
Det ankommer på den ansvariga nämnden att överväga och avgöra. 

Ekonomiska konseicvenser. 
Inte aktuell med föreliggande förslag t i l l beslut. 

Bilaga A 
Reservation (SD) 
Sverigedemokraterna yrkade bifall t i l l motionen och reserverar sig t i l l förmån för detta. 

Motionens förslag är i linje med den rödgröna majoritetens nyligen uttalade ambition "Ti l l 
sammans gör vi Uppsala renast i Sverige", varför det är beklagligt att man av ren princip inte 
kan bifalla ett förslag som skulle underlätta för den egna målsättningen. 

Exempelvis Stockholms kommun har en klotterpolicy om att inom 24 timmar tillse att sane
ring sker. Samma ambitionsnivå borde inte vara omöjlig även för Uppsala kommun. De mer
kostnader som uppstår av en skärpt ambitionsnivå kommer samtidigt att medföra besparingar 
på längre sikt, då incitamenten för klottrandet minskar. 

Majoriteten menar att det är mest prioriterat är att tillse att nuvarande ambitionsnivå om 48 
timmar efterlevs. Mot den bakgrunden är det besynnerligt att förslaget om en mobilapplika
tion för imapportering av klotter inte tillmötesgås. Istället hänvisar man t i l l rena teknikahteter 
som att frågan bör tas upp i gatu- och -samhällsmiljönämnden, ett organ där Sverigedemok
raterna salcnar representation. 

Simon Alm (SD) 



Bilaga 1 
Motion om bättre klottersanering i Uppsala kommun 

Klotter och skadegörelse är idag ett omfattande samhällsproblem. De senaste åren har det 
förekommit cirka 1 000 fall av Idotter i Uppsala län, enligt UNT 2013-08-06. Detta är ett 
tråkigt inslag i gatubilden och bör inte få förekomma i gatumiljön. 
Det har tidigare visat sig att förekomsten av skadegörelse i form av klotter minskat när kom
munen snabbt klottersanerat, varför Uppsala kommun infört en 48-timmarspoilcy. Detta anser 
vi sverigedemokrater är bra men inte tillräckligt. 
Sverigedemokraterna vil l att kommunen verkar för att klottret försvinner inom ett dygn från 
inrapporteringstillfället. Med stor sannolikhet leder en 24-timmarspolicy t i l l att incitamenten 
för att klottra därmed minskar. 
En klotterfri miljö bidrar t i l l att upprätthålla Uppsalas inbjudande miljö. V i anser därför att 
klotter vid upptäckt snabbt ska kunna rapporteras in och därefter snabbare tas bort. För att un
derlätta inrapporteringen bör en mobilapplikation för ändamålet tas fram. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 
• att Uppsala kommuns policy om att klottersanering ska ske inom 48 timmar ändras til l en 
24-timmarspolicy 

• att uppdra ti l l gatu- och samhällsmiljönämnden att ta fram en användarvänlig mobilapp
likation för anmälan av skadegörelse och klotter 

Uppsala den 27 januari 2014 

Simon Alm (SD) 

Bilaga 2 
Yttrande gatu- och samhällsmiljönämnden 

Sverigedemokraterna yrkar i sin motion dels att saneringstiden ändras från 48 t i l l 24 timmar, 
dels att en mobilapplikation tas fram för anmälan av skadegörelse och klotter. 

En halvering av saneringstiden skulle innebära att sanering måste utföras under lördagar och 
söndagar, vilket i sin tur ger en stor kostnadsökning. De fastighetsägare som har ingått avtal 
med Uppsala kommun behöver ha tid på sig att besluta om de kan medverka vidare med den
na avtalsförändring. Förslaget kommer att tas upp i gatu- och samhällsmiljönämnden för vida
re hantering. 

En mobilapplikation kan bli aktuell först när kommunen har budget för att ta hand om in
rapporterat klotter och skadegörelse. En mobilapplikation för felanmälan är inte aktuell på 
kort sikt men beaktas i kommande utvecklingsarbete med e-tjänster och ett eventuellt kom-
mungemensamt kundcenter. 


